
 

 Atribuțiile postului: 

 

1.Actualizează periodic sistemul de evidență a datelor urbane (grafice și nongrafice) 

privind imobilele situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 al municipiului 

București; 

2.Asigură evidența datelor privind imobilele și terenurile  de  pe  raza administrativ-

teritorială a Sectorului 6 al municipiului București, în vederea actualizării bazei de date, în 

funcție de statutul juridic al acestor imobile; 

3.Verifică și întocmește referatul de specialitate din punct de vedere  al  evidențelor 

cadastrale pentru documentațiile de urbanism, certificatele de urbanism, avizelor  

primarului și autorizațiile de construire/desființare;  

4.Analizează, verifică și soluționează petițiile referitoare la regimul juridic al imobilelor; 

5.Redactează documente în vederea înaintării către Comisia Municipiului Bucureşti 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, conform hotărârilor 

Subcomisiei Locale de Fond Funciar, cu propunere de validare sau invalidare  a  

solicitărilor privind reconstituirea dreptului de proprietate în vederea emiterii titlului de 

proprietate (după caz) şi transmite Comisiei Municipiului Bucureşti pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor documentaţiile, conform celor  

hotarâte de Subcomisia Locală de Fond Funciar; desfăşoară activităţi specifice aplicării 

legilor fondului funciar (se întocmesc invitaţii, redactează anexele, definitivează 

documentaţiile, întocmeşte raportul privind stadiul aplicării legislaţiei privind fondul 

funciar, întocmeşte documentele de punere în posesie, le înaintează la O.C.P.I. Bucureşti, 

preia titlurile de proprietate, înmânează titlurile de proprietate persoanelor îndreptaţite); 

6.Întocmește diferite situații statistice specifice domeniului de activitate; 

7.Întocmeşte corespondenţa către persoanele fizice sau juridice, Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti, judecătorie etc. privind constituirea/reconstituirea dreptului de 

proprietate; 

8.Ține evidența, înregistrează și ordonează dosarele depuse în vederea aplicării legilor 

fondului funciar; 

9.Preia, înregistrează şi analizează cererile pentru constituirea/reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

10.Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor 

în care este implicat; 

11.Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea conducătorului locului de muncă, astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât 

şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului 

de muncă; 

12.Răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea 

întocmai şi la termenele stabilite a atribuţiilor de serviciu; 



 

13.Aplică în cadrul serviciului procedurile de sistem şi procedurile operaţionale specifice, 

învederea implementării standardelor de control intern/managerial, potrivit prevederilor 

OSGG nr. 600/2018, înconformitate cu atribuţiile ce îi revin; 

14.Îndeplineşte atribuţii privind managementul riscurilor la nivelul serviciului, după caz; 

15.Realizează operaţiunea de autoevaluare subsistemului de control intern/managerial; 

16.Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului 

procedural; 

17.Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului; 

18.Răspunde discipliniar, material, sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea 

întocmai şi la termenele stabilite a atribuţiilor de serviciu; 

19.Grupează, ordonează, leagă, numerotează şi inventariază documentele create la 

nivelul departamentului pe ani şi termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul 

Arhivistic; 

20.Îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în domeniu prevenirii şi stingerii incendiilor; 

21.Îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă; 

22.Anunţă imediat conducerea instituţiei asupra orcărui accident de munca sau 

îmbolnăvire profesională suferită de către angajaţi despre care a luat la cunostinţă; 

23.Ia măsurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor de 

muncă, conform legii; 

24.Răspunde de păstrarea și utilizarea în condițiile tehnice specifice a dotărilor biroului; 

25.Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date; 

26.Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura 

lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului. 

 


